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CELOVITO PRODUKTIVNO VZDRŽEVANJE  
 

Ključne besede: Vzdrževanje, celovito produktivno vzdrževanje, vitka proizvodnja  

 

UDK: 658.58(043.2)  

 

 

POVZETEK 
 

Namen moje diplomske naloge je, da se čim več manjših in srednje velikih podjetji seznani z 

metodologijo celovitega produktivnega vzdrževanja. Zato je pomembno, da je na to temo 

napisanega čim več gradiva s smernicami kako vpeljati CPV v podjetje.  

CPV (celovito produktivno vzdrževanje) je metoda celovite kakovosti in je ena izmed glavnih 

sistemov proizvodnega vzdrževanja. Zagotavlja vidne dosežke v spremembi delovnega okolja 

ter zvišuje raven znanja in veščin vsem zaposlenim, ki so vključeni v proces proizvodnje. Z 

uporabo CPV-metode se v podjetju dvigne storilnost in zanesljivost delovne opreme. Uvajanje 

CPV-metode poteka po fazah in etapah, ki si sledijo v točno določenem vrstnem redu. Obseg 

namestitve pa je prepuščen vodji vpeljave. 
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TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE  
 

Schlüsselwörter: Wartung, Total Produktive Maintenance, Lean Produktion  

 

UDK: 658.58(043.2) 

 

 

ABSTRAKT 

 

Der Zweck dieser Arbeit ist es, das sich kleine und mittlere Unternehmen mit der Methodik von 

Total Productive Maintenance vertraut machen. Daher ist es wichtig, dass es auf dieses Thema 

viele Dokumente mit Richtlinien gibt, wie TPM im Unternehmen zu Installieren. 

TPM (Total Productive Maintenance) ist ein Qualität Verfahren und Ist einer der wichtigsten 

Systeme der Wartung in der Produktion. Es bietet sichtbare Ergebnisse in der 

Arbeitsumgebung, und Erhöht das Wissen und die Fähigkeiten aller beteiligten Arbeiter die im 

Produktionsprozess Arbeiten. Mit der TPM Methode erhöht sich die Produktivität und die 

Zuverlässigkeit der Arbeitsmittel. Die TPM-Installation wird durch Phasen und Stufen 

durchgeführt, die in einer exakten Reinfolge folgen. Der Umfang der Installation wird dem 

Leiter der Einführung Überlassen.      
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CATS Continuous Improvement Action Teams  

CPV Celovito produktivno vzdrževanje  

CO Current Output (trenutni OEE) 

COEE Current OEE (novi OEE) 

ILP Integralna logistična podpora 

LCC Life Cycle Cost ( stroški življenskega cikla) 

MTBF  Mean Time Between Failures  (Povprečni čas med odpovedma) 

OEE Overall Equipment Effectiveness (skupna učinkovitost opreme) 

PNO Potential New Output (Morebitni nov proizvod)  

ROI Return on investment (stopnja povrnitve investicije) 

TPM Total Productive Maintenance (Celovito produktivno vzdreževanje) 

TPEMR Total Productive Equipment Management  
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1 UVOD  

Celovito produktivno vzdrževanje CPV (Total Productive Maintenance TPM) je tema, o kateri  

inženirji in managerji govorijo po celem svetu. Vsi poizkušajo pridobiti informacije o tem, kako 

CPV uporabiti v praksi. Zato se od Azije preko Južne in Severne Amerike in do Evrope  metoda 

Celovitega produktivnega vzdrževanja obravnava kot najnovejša in najboljša metoda v seriji 

modernih tehnik proizvodnje. Podjetja kot so VW, Ford Motor, BMW, Pirelli, Continental, 

Dunlop, Motorola, Bosch, Simens, Kelloggs, Nestle in veliko drugih, so začela vpeljevati CPV 

programe, ali pa jih že uspešno uporabljajo. CPV bo v prihodnosti pomemben del proizvodnih 

tehnologij[1]. 

 

1.1  Problem in predmet naloge ter omejitve  

Moja diplomska naloga obsega področje problematike uvajanja metode CPV v podjetja. Kot je 

že znano, se je ta metoda vzdrževanja razvila na Japonskem v 70-letih. Številna podjetja pa te 

metode še danes ne poznajo, zato ker o tem še ni toliko gradiva, ali pa se je po neuspešnem 

uvajanju v preteklih letih izogibajo. Zato vzdrževanje opredeljujejo kot neodvisno dejavnost, 

ali pa kot dejavnost, ki prinaša stroške. Vzdrževanje bi morali obravnavati kot pomemben in 

potreben del poslovanja v podjetjih. Ne razumejo, da je osnovno vodilo CPV stalna 

pripravljenost strojev za nemoteno delovanje v proizvodnji, kar pomeni, da med 

obratovanjem ni zastojev.  

Diplomska naloga obsega teoretične osnove CPV ter podrobno razlago, kako uveljaviti CPV. 

Moj izdelek je pripravljen kot interno gradivo za pomoč podjetjem pri vpeljevanju CPV. 

Osredotočil sem se na že znane postopke in jih zbral v zbrano gradivo, ki je čim bolj razumljivo.  
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1.2  Namen in cilj naloge 

Namen moje diplomske naloge je, da se s tem gradivom, ki sem ga pripravil za podjetja, 

seznani čim več podjetji, da bodo lažje začeli in nadaljevali z uvajanjem CPV v njihova podjetja. 

Moj cilj je, da se s tem gradivom, ki je nastalo kot izdelek diplomske naloge, najprej seznanijo 

vodilni v podjetju, ker z uvajanjem CPV ne smemo začeti na oddelku vzdrževanja, ampak že pri 

vodilnih v podjetju, da dosežemo celosten prispevek vseh zaposlenih, kajti CPV je namenjen 

vsem, ki sodelujejo v proizvodnem procesu in ne samo oddelku vzdrževanja. Zato sem gradivo 

pripravil kot priročnik za lažje vpeljevanje CPV v podjetja. 

 

1.3 Struktura naloge  

Diplomska naloga je sestavljena iz petih poglavji. V prvem poglavju, ki je tudi uvodno so 

predstavljeni problemi ter omejitve, podani so tudi cilji ter namen naloge. Na koncu uvoda je 

podana še na kratko opisana struktura naloge. V drugem poglavju je na splošno predstavljeno 

vzdrževanje ter postopki vzdrževanja. Opisan je namen in cilj vzdrževanja ter podrobneje so 

razloženi postopki vzdrževanja, med njimi je tudi CPV. V tretjem poglavju, ki je tudi 

najobširnejši del te diplomske naloge je opisano celovito produktivno vzdrževanje (CPV) ali 

CPV. Natančneje je opisan postopek uvajanja CPV v podjetja kar je tudi namen te diplomske 

naloge, da se čim več podjetji seznani s postopkom uvajanja CPV. V četrtem poglavju je 

opisana povezava CPV s sodobnimi LEAN postopki ter podana ugotovitev, da je CPV le sestavni 

del LEAN proizvodnje. V sklepu, ki je v šestem poglavju so napisane ugotovitve ter podane 

smernice za nadaljnjo delo.    
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2 VZDRŽEVANJE 

 

Na začetku bom predstavil vzdrževanje na splošno, kaj obsega in katere načine vzdrževanja 

poznamo. Kajti moramo poznati osnove vzdrževanja, da lahko bolje razumemo koncept 

celovitega produktivnega vzdrževanja-CPV.  

V zgodovini človeštva se je vzdrževanje pojavilo že daleč nazaj, ko je pračlovek spoznal ogenj, 

se je moral naučiti, kako naj ga ohranja, da mu ne bi ugasnil. Bilo mu je jasno, da ga mora 

nekako vzdrževati, da  ne bi ugasnil. To vzdrževanje ognja je ena najstarejših oblik vzdrževanja. 

Človek se je s tem naučil, da mora skrbeti za nekaj, če hoče to imeti. Ta osnovna misel velja še 

danes. Če hočemo nekaj kvalitetno proizvajati, je potrebno to proizvodnjo tudi vzdrževati.  

Vzdrževanje je organizirana dejavnost, s katero ohranjamo delovno sposobnost strojev in 

opreme ter ji nudimo vse potrebne pogoje za nemoteno delovanje. Z vzdrževanjem opremi 

ter stroju omogočamo dolgo življenjsko dobo. Za nemoteno proizvodnjo izdelkov in, da so 

kvalitetno izdelani, moramo pazljivo skrbeti za delovno opremo in stroje. Aktivnost 

vzdrževanja je ohranjati delovno sposobnost strojev. Torej ni dovolj samo skrbeti za energijo 

in vhodni material moramo stroje tudi vzdrževati[2]. 

 

2.1  Pomen in cilj vzdrževanja 

Pomen vzdrževanja je v procesu proizvajanja zelo velik, kajti je zagotavljanje delovanja strojev 

ali delovne opreme.  To pa je tudi najpomembnejša naloga vzdrževanja. Ostale aktivnosti v 

vzdrževanju se morajo opravljati podrejeno tej nalogi[2].  

 

Cilji vzdrževanja so[2]: 

 podaljšanje življenjske dobe stroju,  

 proizvodnja brez nepredvidenih prekinitev in motenj, 

 znižanje stroškov dela, 

 informiranost o vzdrževalnih posegih. 
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2.1.1 Podaljšanje življenjske dobe strojev 

Vsak stroj ali naprava ima svojo življenjsko dobo. Od stroja se v tej dobi pričakuje normalno 

delovanje za nemoteno proizvodnjo. Če se v podjetju ta stroj uporablja tako, kot piše v 

navodilih za uporabo, torej tako kot zahteva proizvajalec, se na stroju naj nebi zgodila kakšna 

nepredvidljiva napaka. Vsak razumen delavec se tega drži in na stroju ne povzroča kakšnih 

namernih preobremenitev ali okvar. Seveda pa se zgodi, da pri vsakem stroju nastopi obraba 

ali okvara. V tem primeru je iztrošen nek del ali sklop elementov stroja ali naprave. V takem 

primeru z vzdrževanjem oziroma zamenjavo iztrošenih delov stroju podaljšamo življenjsko 

dobo. S pametnimi in dobro premišljenimi menjavami lahko močno vplivamo na življenjsko 

dobo stroja[2].  

 

2.1.2 Proizvodnja brez nepredvidenih prekinitev 

V idealnem primeru je stanje proizvodnje takšno, da poteka nemoteno. V realnem primeru, 

torej v praksi, pa to ni tako, in je daleč od idealnega stanja. Zato se z različnimi tehniškimi in 

organizacijskimi ukrepi skušamo čim bolj približati idealnemu stanju. Seveda pa je za 

doseganje tega potrebno veliko znanja. Torej z dobro vzdrževano proizvodnjo se lahko čim 

bolj približamo idealnemu stanju. Bolj zahtevna kot je proizvodnja, več zastojev se pojavi. 

Nekateri zastoji v proizvodnji so seveda potrebni in jih je težko zmanjšati. To so[2]: 

 nastavljanje strojev (centriranje, izbor delovnih režimov, sprememba geometrije itd.), 

 zamenjava orodji, 

 spremembe izdelka, 

 tehnološko čakanje, 

 kontrolni posegi, 

 zaključek serije in čiščenje stroja, 

 obvezni vzdrževalni in varnostni posegi. 
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Nekateri zastoji pa so nepotrebni in jih želimo odpraviti. To so[2]: 

 nemotiviranost za dobro delo, 

 pomanjkanje materialov, 

 poškodbe in okvare, 

 neznanje pri posluževanju stroja, 

 napačno krmiljenje in delovanje strojev, 

 obraba vitalnih delov, 

 obnavljanje in zamenjava rezervnih delov, 

 čakanje na orodje, 

 čakanje zaradi slabe organizacije dela, 

 obdelava izven toleranc. 

Takšnih nepotrebnih zastojev je v slabo organizirani proizvodnji veliko. Z dobrim 

obvladovanjem proizvodnje lahko te zastoje odpravimo. Za odpravljanje takšnih zastojev ima 

vzdrževanje pomembno vlogo[2]. 

 

2.1.3 Znižanje stroškov dela 

V vsakem proizvodnem podjetju nastajajo stroški in dobički. Stroške želimo čim zmanjšati, 

dobiček pa povečati tako, da je čim večji. Pri vzdrževanju je ta želja enaka. Pametne odločitve 

pri vzdrževanju nam prihranijo veliko stroškov. S preventivnim vzdrževanjem lahko prihranimo 

veliko stroškov proizvodnje, ker preprečujemo velike zastoje. Če pa z vzdrževanjem in 

zamenjavo obrabljenih delov odlašamo, bo ta del povzročil še večjo škodo, kar pomeni še daljši 

zastoj ter stroške. Torej moramo okvare popravljati takoj in s tem znižati tudi stroške 

vzdrževanja. 

Strokovnjaki, ki so zaposleni v vzdrževanju, morajo zniževati stroške vzdrževanja. Zaradi 

pomanjkanja znanja te naloge ne morejo dobro opraviti. Zato so se pojavile razne metode, ki 

znižujejo stroške in hkrati ne motijo obratovanje strojev[2]. Zato je tema moje diplomske 

naloge usmerjena v to področje vzdrževanja, ki so ga razvili Japonci CPV (Total Productive 
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Maintenance). Ta metoda vzdrževanja bo bolj podrobno opisana v drugem poglavju. Za 

organizacijo proizvodnje Japonci uporabljajo še metodo KAIZEN ali izboljšati boljšo. 

 

2.1.4 Informiranost o vzdrževalnih posegih 

V današnji informacijski dobi je informiranost o vzdrževalnih posegih enostavnejša, kot je bila 

včasih. Včasih so se s tem področjem ukvarjali mnogi strokovnjaki, ki so izdajali naloge za 

vzdrževalni poseg, obračunavali opravljene ure, evidentirali zastoje, obratovalne ure, obhodne 

preglede, mazanja, šifrirali so rezervne dele za skladiščenje in se ukvarjali s podobnimi 

evidencami. Danes pa to nalogo opravi računalnik, ki samodejno analizira podatke strojev. 

Seveda pa morajo biti ti stroji računalniško vodeni. Če imamo vse to, se nam vsi podatki o 

zastojih in okvarah zabeležijo v posebnih datotekah. Vzdrževalci morajo te podatke le 

pregledati in ustrezno ukrepati. 

 Informiranost o vzdrževanju je pomembna, ker računalniški programi dajejo vzdrževalcem 

pomembne podatke o okvarah in nudijo celotno informacijsko podporo.  

Poleg tega pa nam informiranost poda obračun stroškov vzdrževanja, ki pa so pomembni pri 

zagovarjanju nastalih stroškov vzdrževanja, kajti vodja vzdrževanja bo lažje pojasnil nastale 

stroške z ustrezno statistiko o okvarah strojev[2]. 

 

2.2  Načini vzdrževanja  

Odvisno od časa nastanka ter tehnične in tehnološke razvitosti ločimo naslednje koncepte 

vzdrževanja[3]:  

 kurativno vzdrževanje, 

 preventivno vzdrževanje, 

 korektivno vzdrževanje,  

 načrtno vzdrževanje,  

 vzdrževanje glede na stanje,  

 terotehnološki pristop k vzdrževanju, 

 logistični pristop k vzdrževanju, 

 celovito produktivno vzdrževanje-CPV (TPM); 
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 ekspertne pristope k vzdrževanju, 

 samovzdrževanje. 

Seveda pa lahko v literaturi najdemo še bolj podrobno razdeljene vzdrževalne pristope, ampak 

bolj podrobno deljenje ni potrebno, ker iz tega ne pridobimo nič. Zaradi tega je ta delitev 

zgoraj zadostna[3]. 

 

2.2.1 Kurativno vzdrževanje 

Ta metod vzdrževanja je najstarejša, saj je bila v uporabi vse do polovice prejšnjega stoletja. 

Kurativno vzdrževanje je vzdrževanje, pri katerem vzdrževalna dela opravimo po nastopu 

okvare ali poškodbe. Vzdrževalnih del pri kurativnem vzdrževanju ne moremo časovno 

načrtovati, kajti ne poznamo točnega časa odpovedi nekega dela stroja, zato je to ne načrtiran 

vzdrževalni poseg. Vemo, da so lahko nenadne okvare nekega majhnega dela stroja 

povzročitelji velikih katastrof. Zato lahko s tem načinom vzdrževanja povzročimo dolgotrajne 

zastoje, ti zastoji pa pomenijo izpad proizvodnje ter porušitev organizacijske in tehnološke 

priprave.  

Čeprav ima ta metoda veliko slabosti, je bila včasih zelo priljubljena, kajti sestavni deli stroja 

so bili do konca izkoriščeni (do obrabe in zloma) in ker je bila tehnično-tehnološko nezahtevna. 

V današnjem času se pa ta metoda uporablja le še takrat, kadar je stroj, ki se vzdržuje podrejen, 

in nima bistvenega vpliva na proizvodnjo. Ter na področjih, kjer ni enakovredne ter boljše 

rešitve[3]. 

 

2.2.2 Preventivno vzdrževanje 

Ta metoda vzdrževanja se je začela uporabljati v začetku petdesetih let, ter se iz ZDA razširila 

na ves svet in postala podlaga vsem kasnejšim vzdrževalnim dejavnostim. 

Pojavile so se zamisli, da je treba preprečevati in ne samo odpravljati napake ter, da je treba 

malo bolje organizirati in tehnično izvesti vzdrževanje. Ta sistem je zgrajen tako, da se po 

vnaprej določenem načrtu opravijo vzdrževalna dela, in se tako preprečijo okvare in zastoji. 

Vzdrževalci opravljajo ciklične obhode in opravljajo preglede seveda v koordinaciji s 

proizvodnjo. Ta metoda vzdrževanja potrebuje veliko kvalificiranih strokovnjakov, veliko 
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opreme za kakovostno diagnosticiranje ter veliko nadomestnih delov, servisnega in 

pomožnega materiala[3]. 

 

2.2.3 Korektivno vzdrževanje 

Ta metoda vzdrževanja se je začela uveljavljati po letu 1957, treba je bilo spreminjati in 

dograjevati delovno opremo. Namen tega je bil olajšati izvajanje preventivnega vzdrževanja. 

To predelavo opreme, ki je bila konstrukcijsko slabša, potem pa so ji s predelavo povečali 

zanesljivost in vzdrževalnost, so poimenovali korektivno vzdrževanje. Danes ima ta beseda 

več pomenskih razlag, zato zaradi tega nastaja zmeda[3]. 

 

2.2.4 Načrtno vzdrževanje 

Metoda, ki se danes pogosto pojavlja v praksi, je načrtno vzdrževanje. In sicer je to kombinacija 

kurativnega in preventivnega vzdrževanja kar pa ni nujno, da je kombinacija. Oba dva pa 

prispevata svoje prednosti. 

Zraven metode kurativnega vzdrževanja, kjer del ostaja v stroju do zloma ali okvare ter 

nepotrebnega poznavanja odpovedi, kjer moramo diagnosticirati roke delovanja sestavnega 

dela, se v tej metodi vzdrževanja uporabljajo tudi drugi pristopi  kot so: preventivni pregledi 

stroja, načrtovana popravila, načrtovani posegi in še mnogo drugih opravil. Ta opravila pa so 

odvisna od zahtev in specifičnosti posameznega tehničnega sistema ter proizvodnega 

procesa[3].  

 

2.2.5 Vzdrževanje glede na stanje 

To metodo so razvili okoli leta 1970 kot del preventivnega vzdrževanja. Na razvoj te metode 

je vplival močan razmah elektronike in prenosnih elementov, ki omogočajo merjenje različnih 

vrst parametrov, ki so pomembni za ocenjevanja stanja opreme. Ti parametri so temeljni za 

odločanje o potrebnem popravilu ali zamenjavi elementa delovnega sredstva. 

Vzdrževanje glede na stanje se od preventivnega vzdrževanja razlikuje v tem, da so pri 

preventivnem pregledu v naprej določeni intervali posegov, ki  jih je potrebno izvršiti. Pri 
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vzdrževanju glede na stanje pa izvršimo samo tiste posege, ki smo jih na podlagi analize stanja 

ocenili, da so potrebni za izvršitev. Za dobro ekonomično in kvalitetno odločitev pa moramo 

dobro poznati meje, kjer so sestavni deli še funkcionalni. Zbiranje takšnih veličin s pomočjo 

tehnike nam omogoča še učinkovitejše vzdrževanje[3]. 

 

2.2.6 Terotehnološki pristop k vzdrževanju 

Seveda pa tudi preventivno vzdrževanje ni dovolj, zato se je pojavil terotehnološki pristop k 

vzdrževanju. Spoznanje, ki je vodilo do razvoja nove vzdrževalne metode, je bilo, da 

konstrukcija naprav v osnovi ni primerna za optimalno vzdrževanje. Pri tehnološkem pristopu 

k vzdrževanju je treba poskrbeti, da že stroje in naprave projektiramo tako, da bo vzdrževanje 

čim lažje in kakovostno. Ta tehnologija zagotavlja učinkovito zanesljivo delovanje sistema od 

projektiranja pa do odpisa, s popolno evidenco tehničnih, tehnoloških in organizacijskih 

dejavnikov ter povezav med njimi, ki znižujejo učinkovitost proizvodnje. 

Tehnologija pa zajema procese celotne življenjske dobe proizvodnega procesa: 

 projektiranje tehničnega sistema, 

 izdelava tehničnega sistema, 

 montaža in priprava za uporabo, 

 vzdrževanje (projektiranje, načrtovanje in upravljanje vzdrževanja), 

 modernizacija in rekonstrukcija tehničnega sistema, 

 izločanje tehničnega sistema iz proizvodnega procesa. 

Pokazala se je tudi potreba po celotnem obravnavanju učinkovitosti strojev in opreme, to pa 

pomeni, da je učinkovitost vgrajena neposredno vanje. Očitna je torej povezava med 

kakovostjo in potrebo po vzdrževanju. Ta pristop vzdrževanja ohranja vse dosedanje metode, 

zraven pa še uvaja principe sposobnosti za preprosto vzdrževanje, zanesljivost, gospodarnost 

in razpoložljivost delovanja. 

Značilnost tehnološkega vzdrževanja je, da strokovnjaki, ki delujejo na področju vzdrževanja 

sodelujejo posredno in neposredno v celotni življenjski dobi stroja in opreme[3]. 
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2.2.7 Logistični pristop k vzdrževanju 

Ob razvitju tehnološkega pristopa v Evropi se je v ZDA začel uveljavljati logistični pristop. 

Pri logističnem pristopu k vzdrževanju je zasnova takšna, da se zbirajo, obdelujejo in dajejo 

podatki, ki so potrebni, da je tehnični sistem optimalno izkoriščen. Ta pristop k vzdrževanju se 

imenuje tudi Integralna logistična podpora (ILP).  

Kot integralna funkcija je ILP vezan v razvoj, konstrukcijo, izkoriščanje ter vzdrževanje in se 

mora umestiti v celotni program upravljanja [3]. 

 

2.2.8 Celovito produktivno vzdrževanje (CPV) 

Ta metoda vzdrževanja se je razvila na Japonskem v začetku 70-ih let, osnovno vodilo te 

metode je, da so stroji vedno pripravljeni za izvajanje primarne proizvodnje. Torej, če so stroji 

stalno pripravljeni za proizvodnjo, med obratovanjem ni zastojev.  

Pri tej metodi se razmišlja o vzdrževanju strojev in opreme že pri konstruiranju novih 

proizvodov, kjer se upošteva pravilo, da naj bo konstrukcija stroja ali naprave takšna, da bodo 

potrebe po vzdrževanju čim manjše. Pri uporabi pa naj bodo prisotne stalne izboljšave strojev 

in opreme, zaradi kontinuiranega povečanja učinkovitosti sistema. Seveda pa stalno 

izboljševanje sistema zahteva, da so pri tem popolnoma udeleženi vsi zaposleni, najprej 

upravljalci stroja, vsi organizacijski nivoji pa tudi najvišje vodstvo podjetja. 

Torej CPV je nenehno izboljševanje učinkovitosti proizvodne opreme, s katero se ukvarjajo vsi 

akterji, ki imajo cilj neprekinjeno izboljševati globalno storilnost celotne proizvodnje 

opreme[3]. 

 

2.2.9 Ekspertni pristopi k vzdrževanju  

Razvoj te metode vzdrževanja se je začel v 80-tih letih, najbolj prisoten je bil v ZDA. K temu je 

pripomogel razvoj računalniške tehnologije. Računalniška tehnologija ponuja možnost, da 

spremljamo določene parametre in tako določimo po že vnaprej določenih in opredeljenih 

postopkih, kako se bo vzdrževalo, podatki pa so podani v delovnih nalogih vzdrževanja. Ta 

razvoj vzdrževanja še poteka z razvijanjem novih računalniških programov[3]. 
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2.2.10  Samovzdrževanje 

Ta metoda vzdrževanja se je razvila na Japonskem, in je najvišji nivo vzdrževanja v proizvodnji, 

ki je v celoti avtomatizirana. Proizvodna filozofija »tovarna brez ljudi« temelji na pojmu 

osnovnih celic, kjer vsaka izmed njih vsebuje več funkcionalnih enot, ki lahko predstavljajo nek 

majhen sistem. Stanje takšne celice spreminjamo in diagnosticiramo s pomočjo računalnika, 

operacije vzdrževanja pa vodi človek. Sistem, ki pa je sposoben za avtomatsko diagnostiko in 

vzdrževanje, mora biti takšen, da se sam obnavlja, to lahko dosežemo na različne načine[3].
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3 FILOZOFIJA CELOVITEGA PRODUKTIVNEGA VZDRŽEVANJA  

Motnje v proizvodnji stanejo čas, živce in na koncu tudi denar. Če se v proizvodnji pojavijo 

motnje, so vsi uspehi, ki smo jih dosegli pri izboljšanju proizvodnega procesa, v hipu izgubljeni. 

Zato je vzdrževanje eno od najpomembnejših tehničnih in ekonomskih dejavnikov uspeha, v 

proizvodnji in pri proizvodih kot tudi pri storitvah in njihovih sredstvih. Najbolj razširjena 

metoda vzdrževanja je management proizvodnih procesov CPV (Total Productive 

Maintenance ) - CPV ( celovito produktivno vzdrževanje).  

Rezultati, ki jih lahko dosežemo s CPV so zelo obetavni: 

 povečanje obratovalnih časov za 40 % 

 znižanje ne načrtnih zastojev za 99 % 

 zvišanje produktivnosti za 50 % 

 znižanje izmeta in naknadnih popravil za 90 % 

 ROI (stopnja povrnitve investicije) za 200 % 

Ti rezultati niso samo teoretični ampak konkretni rezultati CPV-projektov. Primeri iz prakse 

različnih podjetji nam prikazujejo uspešno uporabo CPV in s tem povezane uspehe[1]. 

 

3.1  Kaj je celovito produktivno vzdrževanje oz. Total Productive Maintenance 

(CPV) 

Celovito produktivno vzdrževanje je orodje celovite kakovosti, to je metoda vzdrževanja, 

zaradi katere je možno zagotoviti višjo učinkovitost proizvodnih sistemov, hkrati spremeniti 

način razmišljanja in zagotoviti stalni napredek podjetja[4].  

Definicija CPV-ja je nenehno iskanje izboljšav učinkovitosti proizvodne opreme s 

vključevanjem vseh faktorjev, ki so stalno posredno in neposredno vpleteni v proizvodni 

proces[4].  

Zato je CPV eden izmed glavnih sodobnih vzdrževalnih sistemov v proizvodnji, ker zagotavlja 

izjemne dosežke, vidno spremeni delovno okolje ter zviša raven znanja in veščin operaterjem 

strojev in vzdrževalcem[4].  
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CPV bi morali uporabljati kot osnovno znanje za uspešno vodenje proizvodnje, to je eden 

najpomembnejših faktorjev, saj se z uporabo CPV-ja dvigne storilnost in zanesljivost 

proizvodne opreme. Nastopa lahko samostojno ali pa v kontekstu s podobnimi metodami, ki 

so znane v svetu. Uporabniki proizvodnih sredstev morajo voditi samo vzdrževanje, v to 

vzdrževanje pa morajo biti vključeni vsi, ki so kakorkoli povezani s proizvodnjo. Uvajanje CPV-

ja poteka v več fazah in etapah, kar bom podrobneje predstavil v naslednjem poglavju. 

Zaporedje, cilji in elementi, ki jih vsebujejo pa so točno predpisani. Kako velik bo pa obseg 

izvedbe, je  prepuščeno voditeljem vpeljave[4]. 

 

3.2  Japonci in CPV[1] 

Metoda preventivnega vzdrževanja je bila vpeljana na Japonskem, kratek čas za tem, ko so jo 

v 50 letih razvili v podjetju General Electric Corporation. Kot pri številnih drugih proizvodnih 

tehnikah, na primer pri kontroli kvalitete in pri proizvodnji brez napak, so Japonci prevzeli ta 

koncept in iz tega razvili izboljšan program za učinkovitejšo proizvodnjo. Seiichi Nakajima 

namestnik predsednika Japonskega inštituta za preventivno vzdrževanje je zahteval vpeljavo 

CPV po vsej Japonski ter postal znan kot »oče CPV-ja«.  

Metoda, ki jo je Nakajima uvedel v podjetju Nippondenso, temelji na tem, da upravljalci strojev 

sodelujejo pri rutinskem vzdrževanju strojev, se je izkazala za učinkovito in je ostala kot temelj 

dobrega CPV-ja. 

Nedvomno imajo Japonci na tem področju prednost. Imajo pa tudi to prednost, da običajno 

pri CPV sodeluje celotno vodstvo podjetja. Tako lahko direktor velikega Japonskega podjetja 

zahteva od svojega dobavitelja, da mora uvesti CPV, če hoče še naprej ostati dobavitelj za 

njegovo podjetje. Vodja tega dobaviteljskega podjetja bo šel nazaj v svoje podjetje in povedal 

svojim zaposlenim, da bodo pričeli uvajati CPV. Nihče od zaposlenih ne bo nasprotoval temu 

projektu, ampak bodo z vsemi sredstvi, ki jih imajo na razpolago, začeli vpeljevati CPV.  

Ko govorimo o sredstvih, moramo vedeti, da si Japonci, ko se za nekaj odločijo in si postavijo 

cilj,  za to priskrbijo ustrezna sredstva. Pri tem pa ni niti en yen zadržan, pri čemer se strinja 

celotno vodstvo. Na takšen odnos v podjetju, marsikje  v ostalih vzhodnih državah ne bomo 

naleteli. Velikokrat nekdo v srednjem managementu odkrije prednosti CPV-ja. On ali ona 
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morata to potem prodati višjemu managementu podjetja in nato mora še opravičiti stroške 

programa.  

Japonci načrtujejo dolgoročno, rutinsko za 10 do 20 let vnaprej. Če je treba tri ali več let, da se 

pri  CPV-programu pokažejo rezultati, potem imajo potrpljenje za izvedbo tega programa. V 

ostalih državah so cilji običajno krajši, če v obdobju šestih mesecev do enega leta CPV-program 

ne prikaže dobičkov, mu grozi predčasna prekinitev.  

Veliko Japoncev, predvsem v srednjem managementu, dela deset ur ali več na dan. Poleg tega 

dela veliko zaposlenih dodatno še več kot dve uri. Vedeti pa moramo, da pa za učenje in 

prakticiranje CPV-ja delajo še dodatne prostovoljne nadure. Če bi v ostalih državah poizkušali 

izvajati CPV-treninge izven neplačanih nadur in na prostovoljni bazi, bi imeli veliko problemov 

z zaposlenimi. 

V drugem vidiku pa je Japonska kultura različna od naše, Japonci so že od majhnih nog navajeni 

skupinskega dela. Njihov šolski program je sestavljen tako, da že v šoli sestavljajo delovne 

skupine, ki imajo več nalog. Skupine otrok so zadolžene za postrežbo kosila, čiščenje, 

pospravljanje in veliko drugi del. Poleg tega se morajo Japonski otroci po šoli udeleževati 

skupinskih aktivnosti, kot so na primer  igranje inštrumentov, ali se ukvarjajo z različnimi 

športi. Ker otroci odraščajo v skupinah, se jim potem ni težko priključiti majhnim skupinam, ki 

so temelj CPV-ja. Naša družba pa teži k manjši odvisnosti od drugih, zato bolje delujemo 

samostojno in ne v skupinah. 

Če hočemo s CPV doseči uspeh, se moramo zavedati teh razlik v delovni morali, v načinu 

managerja in v kulturi. Japoncev ne smemo kopirati, kajti tisti, ki so to poizkušali, niso bili zelo 

učinkoviti. treba je ustvariti takšen CPV-program, ki bo deloval v našem okolju, delal za nas in 

z našimi sodelavci. Razviti moramo CPV-program za naše potrebe, ki bo podal enake rezultate 

v našem podjetju, kot so jih dosegli Japonci v njihovem podjetju.[1] 
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3.3  Kako se soočiti z izzivom 

Čeprav je CPV velik izziv, je vreden časa vloženega dela in denarja. Za uvedbo programa 

potrebujemo podporo top managementa, ki bo tudi 90 %, ko bodo razumeli, zakaj se pri CPV-

ju gre in kaj lahko prinese njihovem podjetju. Na začetku ne potrebujemo njihovega celotnega 

navdušenja za ta program, ampak zadošča njihova vključenost ter odobritev programa[1]. 

Preden začnemo s CPV-programom, moramo vedeti, da to ne bo brez stroškov. Dejansko je 

potrebno vložiti veliko količino časa in denarja tudi za stroške usposabljanja, preden se bodo 

prikazali prvi rezultati. Treba je pa tudi vedeti, da se v CPV-program ne smemo podati 

nepripravljeni. Ker to je velik korak, ki bo spremenil strukturo podjetja,  potrebujemo veliko 

predpriprav in predanosti[1]. 

Če bomo upoštevali ta opozorila, potem smo sposobni razviti program, s katerim bomo lahko 

naše podjetje izboljšali. Ta program pa temelji na preverjenem sistemu, pri katerem bodo naša 

delovna sredstva delovala z minimalno izgubo ter z zelo povišano produktivnostjo.[1]  

 

3.4   Proces uvajanja celovitega produktivnega vzdrževanja (povzeto po 

Hartmann-u )[1] 

Proces namestitve CPV je sestavljen iz treh različnih faz: 

 načrtovanje in priprava namestitve, 

 pilotna namestitev, 

 celovita namestitev. 

 

Faza 1: 

Načrtovanje in priprava namestitve 

To je najpomembnejša faza, ki ima velik vpliv, ali bo namestitev potekala gladko ali pa se bodo 

pojavili zapleti, ki jih bo treba rešiti. Dokazano je bilo, da se za ne načrtovan vzdrževalni poseg 

porabi dvakrat več časa, kot pa za načrtovanega . Tako je pa tudi pri CPV-uvajanju.  
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Če pa smo izvedli popolno študijo izvedljivosti, potem nam ne bo težko izvesti prve faze, ki 

vključuje načrtovanje in pripravo uvajanja CPV-programa. V veliko primerih je  tako, da se 

uvajanje CPV-programa začne kar s  pilotno namestitvijo, takoj po izvedbi študije izvedljivosti. 

To pa zaradi tega, ker se skoraj vse faze načrtovanja izvedejo že med to študijo. 

Značilni koraki faze načrtovanja in priprave namestitve CPV-programa so naslednji: 

Korak 1: 

 Določitev strategije za namestitev, 

Korak 2: 

 Določitev in ustanovitev CPV-organizacije, 

Korak 3:  

 Določitev strategije, vizije in politike CPV-ja, 

Korak 4:  

 Določitev CPV-ciljev, 

Korak 5: 

 Posredovanje informacij in izobraževanje o CPV 

Korak 6: 

 Vzpostavljanje odnosov z javnostjo, 

Korak 7: 

 Določitev celotnega CPV načrta, 

Korak 8: 

 Določitev načrta za pilotno namestitev, 

Korak 9: 

 Določitev bolj natančnega načrta za nadaljnje namestitve, 

Korak 10:  

 Predstavitev pri vodstvu.  

 

Korak 1: Določitev namestitvene strategije 

Katero metodo namestitvene strategije bomo izbrali, nam določa analiza strukture podjetja, 

nivoja znanja, delovnega vzdušja, stopnje motiviranosti in potrebe naših delovnih sredstev in 
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proizvodnje. Na primer, lahko začnemo s CPV-EM, nadaljujemo s CPV-PM, in zaključimo s CPV-

AM. 

Takšen zapored uvajanja najbolje deluje večinoma v že obstoječih podjetjih, ker je to najlažja 

pot do uspeha. Poleg tega je običajno treba izboljšati delovno opremo. To lahko dosežemo, če 

začnemo z uvajanjem CPV-EM.  

Pri novo ustanovljenem podjetju (podjetje z novo proizvodnjo in delovno opremo) pa moramo 

začeti z uvajanjem CPV-AM in CPV-PM nato šele s CPV-EM.  

V azijskih državah, na primer na Japonskem, je lažje začeti s CPV-AM, ker so upravljalci strojev 

bolj pripravljeni slediti spremembam managementa in se odzivajo na »strogo« 5S metodo ter 

samostojno vzdrževanje. 

Dodatno moramo pri namestitvi določiti še prioritete naše strategije. Verjetno ne bomo 

zmožni CPV istočasno vpeljati v vseh oddelkih podjetja. Upoštevati moramo potrebe našega 

podjetja in proizvodnje, zavedati se moramo, da izboljšanje delovne opreme, ki povzroča ozka 

grla, pripomore izboljšavi celotnega podjetja.  

Prioritete pa lahko določimo tudi na dejstvu, da so upravljalci strojev ter vzdrževalci v 

določenih oddelkih podjetja bolj pripravljeni in motivirani za CPV kot v drugih, kjer mogoče še 

niso pripravljeni za ta podvig.  
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Slika 3.4.1: CPV-razvoj (potek in organizacija)[1] 
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Korak 2: Določitev in ustanovitev CPV-organizacije 

Slika 3.4.1 prikazuje potek CPV-razvoja in organizacije, ki je potreben za izvedbo in podporo 

pri namestitvi CPV programa. Najpomembnejšo funkcijo pri tem ima CPV-manager, v 

nekaterih podjetjih se imenuje tudi CPV-koordinator. To delovno mesto moramo urediti in 

zasesti takoj za tem, ko se management odloči za namestitev CPV-programa. 

Najbolje je, da je ta oseba inženir ali pa manager, ki ima izkušnje in znanje na področju 

vzdrževanja ter proizvodnje. Ta oseba mora biti dober voditelj, znati motivirati ljudi, biti mora 

komunikativna ter se razumeti z vsemi zaposlenimi v podjetju.  Zato je izbira CPV-managerja 

najpomembnejša odločitev pri razvoju CPV-programa, ker ima ta funkcija neposredni vpliv na 

kvaliteto in na uspeh CPV-programa.  

Običajno CPV-manager poroča CPV-vodji. CPV-vodja pa mora biti oseba, ki je glavni vodja 

proizvodnje, kateremu poročajo tako iz proizvodnje kot tudi iz vzdrževanja. CPV-vodja je 

odgovoren za vodenje CPV-razvoja v podjetju in poroča vodstvu podjetja ali  CPV-vodilnemu 

odboru podjetja. 

Priporočljivo je, da pravočasno ustanovimo CPV-vodilni odbor. Ta odbor predstavlja 

management in prejema poročila od CPV-vodje ter od CPV-managerja. Člani tega odbora 

morajo biti vodja podjetja, vodja obrata, vodja proizvodnje, kadrovnik, vodja vzdrževanja, 

CPV-vodja (če še ni med naštetimi zgoraj) in CPV-manager.  

Treba je ustanoviti skupino za študijo izvedljivosti, ki je sestavljena iz predstavnikov celotnega 

podjetja ali pa vsaj iz predstavnikov tistih oddelkov, kjer je načrtovana vpeljava CPV-projekta. 

Odvisno od velikosti oddelka v podjetju lahko ustanovimo za vsak oddelek svojo skupino. Po 

končani študiji izvedljivosti se ta skupina razpusti. Člani se vrnejo na svoja delovna mesta. Te 

člane pa potem vključimo v CPV-skupine. 

Potem ko smo se odločili izvesti CPV-namestitev, je treba, glede na velikost podjetja, ustanoviti 

CPV-delovno skupino. To osebje (v katero lahko vključimo osebe iz študije izvedljivosti), bo 

pomagalo CPV-managerju pri načrtovanju, šolanju zaposlenih ter pri drugih nalogah med fazo 

načrtovanja in priprave namestitve. Kasneje to delovno skupino vključimo v izvajanje celotne 

CPV-namestitve
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Slika 3.4.2: CPV-opis nalog[1] 
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Slika 3.4.2 prikazuje  opis nalog, ki se izvajajo pri CPV-namestitvi. Podroben seznam vseh 

funkcij različnega osebja, ki nam pomagajo ali izvajajo CPV-namestitev. 

Preden začnemo s pilotno namestitvijo, moramo ustanoviti CPV-(pilotne) majhne delovne 

skupine. Da lahko začnemo s procesom namestitve, moramo ustanoviti CPV-majhne delovne 

skupine, Angleško »Continius Improvment Action Teams« (CATS). V te skupine vključimo 

upravljalce strojev, ki delajo na določenem stroju, ali pa na več pododborih strojih, pa tudi 

tiste delavce, ki delajo samo v nekam delu proizvodnje ali montaži. Dovolj veliko delovno 

skupino naj sestavlja približno pet do sedem delavcev. Delovna skupina mora imeti podporo 

od vsaj enega vzdrževalca, ki je seznanjen z delovanjem stroja ter proizvodnega inženirja, ki je 

prav tako seznanjen z delovanjem stroja in lahko med izvajanjem analize ter med procesom 

izboljševanja daje jasna navodila. Pri sestankih pa lahko sodeluje tudi vodja ali mojster tistega 

področja. Glavni cilj delovnih skupin je iskanje in izvajanje analiz napak na strojih, katere 

potem rešujejo in podajajo rešitve za izboljšavo. Te skupine potem izvajajo pilotno namestitev 

CPV-programa. 

Skupine so podprte z njihovim CPV-(pilotnim) območnim odborom, ki deluje kot svetovala 

skupina. Ta območni odbor sestavljajo vodje oddelkov, kot so vodja vzdrževanja ali vodja dela, 

CPV-manager, inženir iz tega področja ter zastopnika vzdrževalcev in operaterjev strojev. 

Enaka organizacija velja tudi za CPV-vodilni odbor, ko bomo pozneje začeli s celovito CPV-

namestitvijo.  

Med našim nameščanjem CPV-programa bomo imeli veliko malih delovnih skupin. Te skupine 

naj bodo sestavljene tako, da bodo spadale k skupini delavcev na strojih. Te skupine bodo 

izvajale vse naše naloge v zaporedju, kot ga bomo določili. Večkrat si dajo ime in razvijejo 

močno timsko delo.      

Zelo je pomembno, da upoštevamo vse pozicije, kot so prikazane na sliki. Naša CPV-namestitev 

se bo zavlekla, če katere od organizacij ne bo, ko jo bomo potrebovali. 

 

Korak 3: Določitev strategije, vizije in politike CPV-ja 

Preden gremo v javnost, si moramo ustvariti CPV-strategijo ter CPV-vizijo in določiti CPV-

politiko. Vizija mora biti široka in ambiciozna ter mora  predstavljati na kakšnem nivoju si naše 
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podjetje predstavljamo čez pet ali deset let. Ta vizija mora biti v povezavi s kvaliteto, 

partnerstvom ali z drugimi udarnimi besedami, lahko je tudi v povezavi s kakšnim sloganom, 

ki ga lahko uporabljamo med CPV-promocijo. CPV-vizijo določi CPV-vodilni odbor, ki temelji na 

predlogih, ki jih podata CPV-manager in CPV-vodja. 

CPV-strategijo določi CPV-vodilni odbor. V tej strategiji mora biti napisano, kaj so naši cilji 

podjetja za proizvodnjo, zniževanje stroškov, povečanje kapacitete proizvodnje, kvaliteto, Jut-

in-time-proizvodnjo. Naš CPV-razvoj lahko naravnamo tako, da bo podpiral našo strategijo 

podjetja. 

Preden začnemo s CPV-šolanjem in promocijo, mora vodilni odbor določiti tudi osnovne. Če 

so delavci šele med študijo izvedljivosti prvič slišali za CPV, bodo imeli kar veliko vprašanj o tej 

temi. Najpogostejša vprašanja so: Bo sodelovanje v delovnih skupinah obvezna? Bo CPV 

privedel do zmanjšanja števila zaposlenih? Bom več zaslužil, če pripomorem k zmanjšanju 

stroškov? Če nimam dobrega občutka pri upravljanju vzdrževalnih posegov na svojem stroju, 

kaj potem? Bom zaslužil več, če izboljšam svoje znanje in se moje bo delo spremenilo? 

Priporočljivo je, da so v okviru skupinskega dela v CPV-skupine vključeni vsi delavci v 

proizvodnji in delavci v vzdrževanju. Težko je imeti CPV-skupinski sestanek, če je prisotnih na 

primer samo šest ali sedem delavcev neke proizvodnje ali linije. Po navadi bo ta proizvodnja 

ali linija izostala. 

Načrti za plačilo »po sposobnosti« so zmeraj bolj popularni in so ustrezni za  CPV okolje. Tudi 

brez takšnih načrtov imajo v večini podjetji svoj sistem kvalificiranja dela, katerega potem med 

CPV uvajanjem razširimo in izboljšamo. Kot pozneje bolj podrobno obravnavana tema, da 

nobeno delo ne sme biti preneseno na delavca, ki se v tem ne počuti dobro, ali misli, da tega 

nebo zmogel.  

Velikokrat obstaja sistem, ki zaposlene, ki predlagajo kakšno izboljšavo, finančno nagradi. 

Takšen sistem lahko uporabimo in ga razširimo tako, da je primeren za delovne skupine, ki 

predlagajo kakšno izboljšavo. 
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Korak 4: Določitev CPV-ciljev 

Z dobro študijo izvedljivosti nam ne bo težko, ker že poznamo naše OEE rezultate ter izgube. 

Velikokrat je glavni cilj doseči 85 % OEE, ali pa izboljšanje OEE za 50 %. Obstajajo pa še drugi 

cilji, ki jih moramo določiti:  

 povečanje MTBF (povprečni čas med odpovedma) na določeno pozicijo (zmanjšanje 

odpovedi), 

 zmanjšanje izmeta, 

 izboljšanje vodenja preventivnega vzdrževanja,  

 doseganje določenega procenta sodelujočih pri CPV, 

 povišanje števila predlogov izboljšav, 

 znižanje števila poškodb, 

 reduciranje vpeljevanjih časov,  

 zvišanje povprečne izobrazbe do določene meje, 

  ostali cilji. 

 

Za vsak cilj si moramo določiti vmesne cilje in podatke za vsak cilj, ki ga bomo izpeljevali več 

let. Določiti si jih moramo natančno, in ne okvirno, samo površinsko. K naši, na podatkih 

temelječi CPV-realizaciji, bo treba na poti k uspehu redno preverjati, do kod smo prišli. 

 

Korak 5:  Posredovanje informacij in izobraževanje o CPV 

V večini podjetji pomeni vpeljava CPV-programa veliko spremembo delovne kulture. 

Pomembno je, da vsi vpleteni vedo, kaj je CPV, kako deluje in v kakšni obliki jih bo doletelo 

delo s tem programom. Obstajajo različne stopnje CPV-šolanja in informiranja: 

1. šolanje managementa, 

2. informiranje delavcev, 

3.  šolanje delavcev. 
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Ker je privolitev in podpora managementa bistvena za uspeh, je šolanje managementa zelo 

pomembno. Velikokrat se to izvaja  prek CPV-zunanjega svetovalca za podjetja, ker nihče v 

podjetju ni dovolj seznanjen z vsemi aspekti CPV-ja. Pomembno je, da CPV razume in podpira 

neka kritična masa ljudi, vsaj 50 % managementa. Izkušnje kažejo, da CPV podpira skoraj celota 

managementa, če so dovolj dobro seznanjeni z njim in vedo, zakaj se gre in kaj lahko prinese. 

Včasih prejmejo šolanje pred študijo izvedljivosti samo v top managementu. V takšnem 

primeru moramo med to pripravljalno fazo inštalacije informirati in začeti šolanje vseh ostalih 

sodelujočih članov. 

V osnovi traja takšno šolanje pol dneva ali cel dan v obliki seminarja v podjetju. V šolanje 

moramo vključiti  rezultate  študije izvedljivosti in do tedaj določene CPV-cilje. Osnovne CPV-

informacije za zaposlene moramo posredovati vsem zaposlenim, ki delajo na strojih, v 

vzdrževanju, inženirjem, in ostalim primernim zaposlenim. To lahko storimo s kratkim 

videoposnetkom, s pripravljeno predstavitvijo in ostalimi možnostmi, ki jih imamo na 

razpolago. Ta zasedanja so sestavljena iz skupin po 20−30 zaposlenih in trajajo eno uro. 

Predstavitev je lahko dolga približno pol ure, da imamo potem še čas za diskusijo in vprašanja. 

Po navadi ima to predstavitev CPV-manager ali član CPV-delovne skupine.   

Šolanje zaposlenih mora potekati v majhnih skupinah, če so pripravljeni sodelovati v CPV-

programu. To šolanje je obširnejše in objema razlago TPEM-programa v komponentah (EM, 

PM in AM). Obravnavati moramo vse teme, študijo izvedljivosti, pristop in zaporedje 

namestitve CPV-programa, CPV-organizacijo, cilje in osnove namestitve ter še dodatne teme. 

To šolanje mora izpeljati CPV-manager ali CPV-delovna skupina.  Traja lahko okoli 3 ure 

vključno z diskusijo in je po navadi prvi korak k temu, da začnemo delovne skupine spravljati v 

pogon. 

Te informacije in šolanje porabijo približno večino našega razpoložljivega časa, ki smo ga 

namenili načrtovanju in namestitvi CPV-programa. Ta korak je pomemben pri našemu razvoju 

CPV-programa in ga ne smemo preveč krajšati, ker začnemo s tem korakom prestrukturirati 

podjetje 
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Korak 6: Vzpostavljanje odnosov z javnostjo 

Za pripravo našega podjetja na CPV moramo izvajati aktivnost, s katerimi seznanimo javnost. 

Najbolj razširjeni so artikli o CPV-u v internih časopisih podjetja. Ostale metode za vzpostavitev 

stika z javnostjo so še plakati, transparenti, letaki ter razna ostala propagandna sredstva. 

Pri veliko podjetjih vključno z Daimler AG, Ford, VW, Continental AG, Dunlop, Siemens, Bosch 

ter ostalih drugih delavcem po končanem šolanju razdelijo brošure. Podjetja pa imajo tudi 

CPV-filme, ki jih  uporabljajo kot reklamni material ali pa tudi učno gradivo. 

Kot kažejo primeri, so aktivnosti, ki jih izvajamo pri pripravi našega podjetja na CPV-

namestitev, zelo pomembne. S temi aktivnostmi lahko pripomoremo k boljšemu sodelovanju 

zaposlenih na projektu CPV, ker vsi od tega nekaj pričakujejo in so željni spopasti se z izzivom. 

 

Korak 7: Določitev celotnega CPV načrta 

Naš CPV-celoten  načrt mora sestaviti CPV-manager ali CPV-delovna skupina. To je pregled čez 

vse pomembne CPV-aktivnosti v določenem obdobju. Večina celotnih načrtov je sestavljena 

tako, da zajema obdobje treh let. 

V prvem koraku moramo določiti splošno strategijo ter potek namestitve. Za vsak oddelek 

moramo določiti, kdaj bodo začeli s pomembnimi dejavnostmi in koliko časa  naj bi za to 

potrebovali. 

Težko je točno oceniti, koliko časa bomo potrebovali za vsako dejavnost, ker še nimamo 

nobenih izkušenj s tem.  Ta celotni načrt služi kot nekakšen cilj, da si naredimo sliko, koliko 

dejavnosti bomo po oddelkih morali v nekem časovnem obdobju izvesti. To nam je v pomoč 

zlasti v velikih podjetjih z veliko oddelki (Slika 3.4.3). Ko pa bomo v pilotni namestitvi pridobili 

že nekaj izkušenj, moramo ta načrt spremeniti in ga narediti realnejšega. 

S CPV-celotnim načrtom se ne smemo preveč zamuditi, ker v tem obdobju načrtujemo samo 

z ocenami. Večina celotnih načrtov je povzeta po knjigah, zato imajo ti načrti samo malo
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Slika 3.4.3: Primer CPV-celotnega načrta[1]
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podobnosti z realnostjo v podjetju. Izboljšane časovne načrte z veliko več detajli moramo 

delati sproti med namestitvijo CPV-programa  in jim posvetiti kar nekaj časa. 

 

Korak 8: Določitev načrta za pilotno namestitev 

Pilotna namestitev je pomemben element našega CPV-razvoja. V tej točki moramo vsem 

ostalim v podjetju prikazati, da CPV res  Naše metode, ki jih uporabljamo, pred tem v našem 

podjetju še niso bile uporabljene. Pilotna namestitev nam omogoča, da lahko popravimo 

napake v naši CPV-metodi, preden se razširijo na celotno podjetje. Načrt moramo kolikor se le 

da podrobno sestaviti, temeljiti pa mora na naših strategijah in prioritetah namestitve (Slika 

3.4.4). Ključni element v tej fazi namestitve je tudi sestava delovnih skupin, tako imenovanih 

CPV-skupni.  

Če pričnemo s CPV-EM, so naši naslednji koraki šolanje, metodologije, analiziranje problema 

in tehnik za reševanje problemov. Delovne skupine bodo po šolanju najprej začele razvijati 

ideje za izboljšavo strojev in potekov. Te dejavnosti bodo, odvisno od stanja našega podjetja, 

trajale različno dolgo. 

Če pričnemo s CPV-AM, je prvo, kar moramo narediti to, da očistimo delovno opremo in stroje, 

šele potem začnemo z izboljšavo, ter s tem zmanjšamo ali odpravimo vzroke za nastanek okvar 

in problemov.    

Potem sledi rutinsko čiščenje in mazanje strojev, vključno z razvojem za to potrebnih 

postopkov. To pomeni, da začnemo izobraževati skupine za opravljanje teh nalog. Potem 

moramo razviti delovne postopke za pregled strojev, ki jih izvajajo upravljalci strojev in začeti 

izobraževati zaposlene. To nam prinese neodvisen reden kontrolni pregled strojev s strani 

upravljalcev strojev. 

Pri CPV-PM v prvi točki analiziramo in naredimo načrt dodelitve nalog, na podlagi sedanjega 

kontrolnega seznama preventivnega vzdrževanja. Ta analiza nam poda, katere naloge, ki smo 

jih do sedaj izvajali, lahko prenesemo in za katere potrebujemo dodatna izobraževanja.  

Planirati moramo še čas, katerega bomo porabili za dodatno izobraževanje upravljalcev strojev 

v zvezi s preventivnim vzdrževanjem. Naslednja faza našega časovnega načrta obsega koračno
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Slika 3.4.4: Primer načrta za CPV-pilotno namestitev[1]
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prenašanje nalog preventivnega vzdrževanja na upravljavce strojev, če so za to motivirani in 

pripravljeni.  

Razvoj sistema preventivnega vzdrževanja, ki temelji na vzdrževanju, mora biti tudi načrtovan. 

Rezultati študije izvedljivosti nam bodo pokazali, koliko dela bomo morali vložiti v to. Lahko 

nam vzame veliko časa, če še nimamo dobro razvitega sistema preventivnega vzdrževanja . 

Potek efektivnega vzdrževalnega managementa po navadi ne spada v potek pilotne 

namestitve, ker zavzema celotni oddelek vzdrževanja. Moramo pa to načrtovati v našem 

celotnem časovnem načrtu. Ali pa določimo, če je treba, ločen časovni načrt za to nalogo.  

V naši pilotni namestitvi hočemo testirati vse CPV-alternative tako hitro, kot je le mogoče, da 

bi zbrali čim več izkušenj za našo razširjeno namestitev po obratih, katero moramo začeti 

približno 3 mesece pred celotno namestitvijo CPV-programa.  

 

Korak 9: Določitev bolj natančnega načrta za nadaljnje namestitve 

Čeprav to spada k planiranju namestitve, s tem korakom počakamo, da so že znani nekateri 

podatki pilotne namestitve. Pristop je podoben kot pri pilotni namestitvi, razen če se spremeni 

potek namestitve. Določiti moramo ločen načrt za vsako področje v namestitvi in načrte po 

potrebi aktualizirati. Upoštevati moramo detajle, kot so na primer načrtovanje izobraževanja, 

obveznosti CPV-skupin (sestanki in podobno). Dodatna podrobnost je lahko vrstni red, kako 

bomo izboljšali stroje, to pa storimo glede na rezultate študije izvedljivosti. 

Določiti moramo potrebno število skupin, in z vodjo skupine sestaviti  delovni ter izobraževalni 

časovni načrt za vsako skupino. Ti časovni načrti morajo temeljiti na potrebah strojev ter 

potrebah kandidatov, ki jim je namenjeno izobraževanje. Potrebe po izobraževanju se 

pokažejo, ko izvajamo analizo preventivnega vzdrževanja, ki jo  izvedemo na začetku uvajanja 

CPV-PM. To pomeni, da moramo namestitveni načrt občasno aktualizirati.  

Naša CPV-pisarna je zadolžena za vodenje vseh namestitvenih načrtov in vodenje 

izobraževanja. Če imamo pri določenem izobraževalnem programu omejena sredstva, potem 

je treba previdno spremeniti časovni načrt. CPV-pisarna je tudi zadolžena upravljanje 

certifikatov ter vodenje seznama stanja nivoja znanja v vsaki skupini posebej, če tega ne bodo 
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izvajali v oddelku šolanja. Za vsa področja morajo v CPV-pisarni primerjati napredek z našim 

načrtom, ki smo si ga zastavili in o tem poročati. 

 

Korak 10: Predstavitev pri managementu 

Preden začnemo s pilotno namestitvijo, moramo vse načrte, ki jih imamo na razpolago, kot sta 

na primer: (celoten načrt, načrt pilotne namestitve), predstaviti managementu ali CPV-

vodilnemu odboru podjetja. Ta sestanek bo zadnji in odločilen, ali bomo lahko pričeli s CPV-

namestitvijo. To priložnost moramo izkoristiti za poročanje o aktivnostih, ki smo jih pravkar 

zaključili, zraven moramo podati še rezultate. Ob tem času morajo biti v podjetju vsem dobro 

poznani cilji ter vsa načela CPV-a. Ta načela so CPV-vizija, CPV-politika, CPV-strategija. Ko je to 

vse zaključeno, se lahko prične naša namestitev. 

 

Faza 2: 

Pilotna namestitev 

Potek pilotne namestitve je podoben kot pri celoviti namestitvi v veh področjih podjetja. 

Razlikuje se samo po tem, da je pilotna namestitev prva in najpomembnejša. 

Ker moramo biti z našo pilotno namestitvijo uspešni, je izbira območja ali oddelka zelo 

pomembna. Izbrati moramo oddelek v podjetju s pravim »delovnim vzdušjem«. To pomeni, 

da so v tem oddelku zaposleni, ki so kooperativni in željni sodelovati v tem projektu in s tem 

dokazati, da lahko njihove stroje in njihovo vzdrževanje izboljšajo. Oddelek naj ne bo prevelik 

(idealno število zaposlenih je od 50 do 100) in dosega odlično študijo izvedljivosti, to pomeni 

da imamo na voljo dober podatkovni material. V pilotno namestitev moramo vključiti čim več 

ljudi, ki so sodelovali v izvajanju študije izvedljivosti, ker so ti ljudje že visoko motivirani  (so že 

seznanjeni s problemi in so videli možnosti za izboljšavo). Ti ljudje nam bodo pomagali 

motivirati druge zaposlene in jih spodbudili k sodelovanju.  

Namen pilotne namestitve je testiranje postopka, preden se odločimo za točno določene 

smernice celotne namestitve. Seveda pa ne moremo celotnega postopka pilotne namestitve 

dokončati pred začetkom uvajanja celotne namestitve, ker nimamo na razpolago toliko časa 
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(dve do tri leta). Ampak lahko v približno že treh mesecih vidimo, kaj v našem podjetju deluje 

in kaj bi bilo treba še spremeniti. Z različnimi skupinami lahko preizkusimo različne poteke, kot 

na primer, če večina skupin začne s CPV-EM in ena ali več s CPV-AM. Pri načrtovanju za pilotno 

namestitev lahko ugotovimo, kateri stroji potrebujejo izboljšavo ter kateri stroji čiščenje in 

druge aktivnosti vzdrževanja. 

 

Oblikovanje delovnih skupin 

Prvi korak je to, da sestavimo CPV-delovne skupine. Najbolje je, če smo te skupine, ki so 

preverjale stanje strojev, sestavili že med študijo izvedljivosti. Te skupine so pripravljene zdaj 

nadaljevati tudi med pilotno namestitvijo.     

Najbolj zanimivo je to, da ima v tej točki veliko podjetji težave. V našem podjetju lahko že 

vnaprej obstajajo skupine ali kakšen koncept o delovnih skupinah, ki imajo lastne interese. To 

moramo ugotoviti že med študijo izvedljivosti in se pri načrtovanju temu prilagoditi. Mogoče 

je, da ohranimo obstoječe skupine in jih, če so večje delovne skupine, razdelimo na manjše 

skupine. Lahko je potreben tudi oseben pristop CPV-managerja ali celo CPV-vodje, za 

organizacijo skupin. To se ne bo storilo samo in brez CPV-skupin ne moremo izvesti CPV-

namestitve. 

Vsaka skupina naj bo vodena od nekoga iz te skupine. Pilotna namestitev nam spet ponuja 

možnost, da preizkusimo več metod. Sestaviti moramo več skupin, eno skupino sestavimo 

tako, da je v njej Inženir, vodja vzdrževanja in vodja proizvodnje, spet drugo skupino naj 

sestavljajo vzdrževalec ter izkušen upravljalec stroja. Ne obstajajo pa  fiksna pravila, ugotoviti 

moramo, kaj v naši situaciji najbolje deluje. Morajo pa vedeti, kako se vodi skupine in imeti 

dovolj tehničnega predznanja, da se lahko udeležujejo šolanja in posredujejo navodila za delo 

skupin.  
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Namestitev CPV-EM 

V skoraj vseh podjetjih, ki niso japonska, se najprej namesti CPV-EM. Ko so organizirane 

skupine, moramo sestaviti časovni načrt za sestanke. Ker hočemo z našo pilotno namestitvijo 

hitro napredovati, moramo imeti tedensko sestanke, ki naj trajajo minimalno eno uro. V večini 

podjetji jih imajo večkrat tedensko po več ur.  

Organizirati moramo, da imajo skupine sestanke v prostorih podjetja, ki so opremljeni s tablo 

za pisanje in projektorjem. Imenovati moramo člana skupine, ki bo imenovan za tajnika in bo  

vodi protokol. 

Če smo naredili dobro študijo izvedljivosti, bomo imeli na začetku veliko podatkovnega 

materiala. Včasih je težko določiti, kje naj začnemo, ker je veliko možnosti, kje začeti. Najprej 

moramo pregledati OEE in analizo izgub strojev, ki so jih med študijo izvedljivosti pripravile 

naše skupine. Začeti moramo pri največjih izgubah, ki so po navadi povezane s prostim tekom 

stroja, manjšimi motnjami ali pa s ponavljajočim se izpadom. Včasih so pa odvisne tudi od 

nastavitvenih časov strojev.    

Če je naša skupina zadolžena za montažno ali proizvodno linijo, z recimo s šestimi stroji, potem 

lahko uporabimo »metodo 8-koračna metoda za določanje prioritet pri uporabi CPV v 

proizvodnem procesu«, za določitev kje in zakaj bomo začeli uporabo CPV-metode (Slika 

3.4.5). 

Uporabiti moramo naslednji vrstni red: 

Korak 1: Določiti moramo trenutni dejanski izmet vsakega stroja (na primer kosi na uro) 

(CO=Current Output)  

Korak 2: Določiti moramo trenutni OEE za vsak stroj posebej (COEE=Curerent OEE) 

Korak 3: V tem koraku moramo izdelati novo analizo OEE (NOEE), kjer bomo upoštevali izgube 

in vpliv izboljšane delovne opreme in vzdrževanja. To lahko naredimo zelo natančno, če dobro 

poznamo vse izpade in jih lahko natančno izmerimo. To je naloga skupin, ki so zadolžene za 

določanje ciljev.  

Korak 4: Izračunati moramo odstotek možne izboljšave delovne opreme (izboljšava v 

procentih), kjer primerjamo COEE in NOEE med sabo. 
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Korak 5: Za vsak stroj posebej moramo preračunati trenutni izkoristek stroja (kos/uro) (CO) v 

morebitni nov izkoristek (kos/uro) (PNO=Potential New Output). 

Korak 6: Sedaj lahko razvijemo nek model (NMOD), ki nam bo podal morebiten izkoristek 

(kos/uro) za novo izboljšano proizvodnjo linijo. Naš limitni stroj (na primer M/C3) bo določeval 

na katerem nivoju morajo biti naši stroji, da bo omogočen normalni pretok. 
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Slika 3.4.5: metoda za določanje prioritet pri uporabi CPV v proizvodnem procesu[1] 
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Korak 7: V tem koraku moramo za vsak stroj posebej določiti, kateri odstotek (NEED) celotne 

izboljšave bo potreben, da bo ta stroj deloval na nivoju novega modela. To število lahko variira 

v širokem območju, odvisno od kapacitete stroja in njegove sedanje OEE analize.  

Korak 8: V zadnjem koraku moramo določiti le še prioritete za CPV v padajočem vrstnem redu. 

Večji kot je odstotek, večja je prioriteta. 

Ta metoda nam omogoča koncentrirati naše CPV-aktivnosti na izboljšanje strojev in delovne 

opreme, ki imajo velik vpliv na dobiček. Metoda, ki jo uporabljamo, nas pa tudi odvrača od 

tega, da bi nek stroj izboljšali tako, kot sploh ne bi bilo treba, ker naš nov model tega ne 

zahteva. Naša sredstva in čas naših delovnih skupin so omejeni, tako da jih moramo uporabiti 

tam, kjer je najbolj potrebno. Kasneje se lahko vrnemo do vsakega stroja posebej in ga 

izboljšamo, kolikor se da. Ampak če smo zainteresirani za prelom našega CPV-programa in višji 

ROI, potem bo prvi prehod zadostoval, da bo naša delovna oprema na najvišjem potencialu 

izboljšave. 

Po navadi se pri študiji izvedljivosti izvede tudi pareto analiza. Pareto analiza je princip ali 

pravilo 80/20, ki pravi, da lahko večino rezultatov pridobimo z majn truda. 80% nalog lahko 

naredimo v 20% delovnega časa. Pareto analiza je tehnika pri kateri uporabljamo princip 80/20 

, po pregledu naših ciljev in nalog izločimo tiste , katere ponujajo najmanj vrednosti na količino 

časa, ki smo ga vložili[5]. CPV-skupine moramo izobraziti, da bodo lahko to analizo predelali in 

določili prioritete (Slika 3.4.6). Prosti tek ter majhne motnje so največje izgube in v tej skupini 

zavzame zastoj materiala največji procent. Potem bo naša skupina zdaj ugotovila, na katerem 

mestu se material najbolj nakopiči in ga količinsko opredelila. 

Sedaj mora naša skupina definirati ta problem in ga opisati vključno s skicami. Po navadi 

obstajajo vzroki, zakaj se material nekje nakopiči. Ta dejavnost bo privedla do analize različnih 

vzrokov. Na tej točki je potrebna disciplina, ker se člani skupine, če obstajajo rešitve, velikokrat 

prehitro odločijo za neko rešitev. Zavedati se pa moramo, da probleme odstranjujemo in ne 

samo popravljamo.  

Običajno je naša skupina medtem že vpeljana v delo in lahko čutimo njihovo navdušenje. 

Ampak smo spet prišli do kritične točke, v tej točki moramo predloge in izboljšave, ki so jih 

predlagale skupine, tudi izpeljati. Če predlogov in izboljšav ne bomo izpeljali, naše skupine ne 
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bodo imele več motivacije za nadaljnje delo. V skupine za delo pa lahko vključimo tudi 

vzdrževalce. Ti projekti pa nam tudi povzročajo stroške ter načrtovanje zaustavitve strojev.  

Seveda pa moramo te izboljšave in popravila izvesti, če ne lahko grozi, da bodo naše aktivnosti 

glede izboljšave delovnih sredstev prodale.
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Slika 3.4.6:Pareto analiza  [1]     
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Obstaja pa še veliko drugih analiz za reševanje problemov, ki vsebujejo: 

 OEE-analizo izgub,   

 analizo stanja strojev, 

 pregled strojnih dnevnikov, 

 formular za napake, 

 formular stanja, 

 diagram vzrokov, 

 analizo vzrokov, 

 analizo metod. 

Naše delovne skupine se  bodo te tehnike naučile in jih uporabljale, kot jih bodo pri delu 

potrebovale. Dodatne tehnike za kontrolo kakovosti in REFA-študije dela nam bodo tudi v 

korist. Za ta področja moramo vključiti posebne strokovnjake, ki naj sodelujejo s CPV-

skupinami in jih izobražujejo. 

Naša delovna skupina mora izvajati OEE študije na našem stroju vsake tri do šest mesecev, če 

pa na stroju opravimo kakšno bolj pomembno popravilo, pa še pogosteje. Pomembno je, da 

dosežene napredke izmerimo in jih publiciramo ter napišemo poročilo o tem. CPV-delovna 

skupina mora zbrati vsa poročila  vseh skupin ter jih predstaviti CPV- vodilnemu odboru. 

Obstajajo družbe, kot so Ford, ki zahtevajo mesečna OEE-poročila. 

Slika 4.3.7 prikazuje OEE-smernice izboljšave, ki jih  lahko skupine uporabljajo kot kontrolno 

listo. Na tem listu so zbrane vse aktivnosti, ki so povezane z vsemi pomembnimi izgubami na 

strojih. Ker se pa včasih skupine izgubijo v detajlih, je treba stopiti en korak nazaj in si ogledati 

vse rešitve.  

Ta smernica služi še drugemu namenu, ker nas vodi k potrebnim aktivnostim glede CPV-PM 

ter CPV-AM. Na kar še naša skupina doslej mogoče ni pomislila. Če smo do zdaj že izboljšali 

naše stroje, potem bodo imeli upravljalci strojev še več motivacije, da se udeležijo CPV-PM in 

CPV-AM aktivnosti, ker si bodo s tem zagotovili, da bodo stroji še naprej delovali v brezhibnem 

stanju. 
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Slika 3.4.7: Vodič za izboljšavo OEE[1] 
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Namestitev CPV-PM 

Preventivno vzdrževanje (Preventive Maintenance PM) je najbolj pomemben medij, da lahko 

obdržimo naša delovna sredstva v dobrem stanju in čim bolj izključimo okvare. CPV-PM je 

metoda, s katero najbolj izboljšamo naša delovna sredstva in dosežemo naš zastavljen cilj. To 

je področje, pri katerem  lahko veliko prispevajo upravljalci strojev, čeprav se stroški 

vzdrževanja sočasno nižajo.  

Naša naloga je, da v zaposlenih vzbudimo željo sodelovanja. Če smo začeli s CPV-EM, potem 

bodo kar hitro ugotovili, da je potrebna tudi boljša strategija vzdrževanja in tako bodo bolj 

motivirani vzdrževati njihov stroj na takšnem nivoju, kot so bil po CPV-EM. Vprašanje pa je, kaj 

lahko storimo in kakšne metode lahko uporabljamo za reševanje teh problemov. Upravljalcev 

strojev ne smemo prisiliti, da bi opravljali naloge, pri katerih se ne počutijo dobro, 

vzdrževalcem pa odvzeti nalog, za katere so oni najbolj odgovorni. Najboljša pot je, da se obe 

dve strani povežeta med sabo in delujeta kot skupina. Najbolje je, da tu zraven vključimo 

delovne skupine in najdemo skupni začetek. Slika 3.4.8 prikazuje »analizo za prenos nalog 

preventivnega vzdrževanja«, ki jo lahko uporabimo kot pripomoček. Vsaki skupini, ki ima 

določen stroj, postavimo tri vprašanja:  

1 Vprašanje za upravljalce strojev: Želite prevzeti to nalogo? 

2 Vprašanje za vzdrževalce: Želite, da upravljalci strojev prevzamejo te naloge? 

3 Vprašanje za obe strani: Ali lahko upravljalci strojev izvajajo te naloge? 

Obstajajo štirje možni odgovori: 

a) Odgovor z »DA«, na vsa tri vprašanja, pomeni, da lahko prenesemo naloge. Preden pa to 

lahko storimo, se moramo prepričati, ali je upravljalec stroja zmožen opraviti vse te naloge.  

Ostali udeleženci v CPV-programu, kot so proizvodnja, vzdrževanje morajo podati to odločitev.  

b) Odgovor z »DA«, na prvi dve vprašanji, in z »NE« na tretjo vprašanje pomeni, da naloge 

lahko prenesemo na upravljalca stroja, ampak je prej še potrebno izobraževanje. 

c)  Upravljalec stroja odgovori na prvo vprašanje z »NE«. To je potem veto in se moramo s tem 

(vsaj takrat) sprijazniti. 
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d) Vzdrževalec odgovori na drugo vprašanje z »NE«, to je tudi veto in moramo prenos 

vzdrževanja na upravljalca stroja opustiti.  

 

Slika 3.4.8: Analiza za prenos nalog PM[1] 
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Če bodo upravljalci strojev motivirani in bo vzdrževanje ugotovilo, da bodo imeli več časa za 

bolj pomembna popravila, bomo prijeli veliko pozitivno rešenih vprašalnikov. V tej točki pa 

moramo vedeti, katera vrsta izobrazbe je potrebna v točki b), da lahko začnemo z 

izobraževanjem zaposlenih. Velikokrat izobraževanje izvajajo vzdrževalci, ampak potem se 

moramo držati vrtnega reda kot v točki a) 

Lahko se pa zgodi, da upravljalci strojev slabše opravijo določeno nalogo vzdrževanja kot 

vzdrževalci sami. V takšnem primeru pa se morajo vzdrževalci in upravljalci strojev med sabo 

posvetovati, ker pri vseh teh pravilih še vedno velja zdrava človeška pamet. 

Čez nekaj mesecem moramo ponovno iti skozi točke, ki so bile zavrnjene. Po navadi so 

upravljalci strojev zadovoljni s svojimi nalogami in so pripravljeni prevzeti še več nalog. 

Vzdrževalci pa bodo ugotovili, da upravljalci strojev svoje naloge opravljajo dobro. Na koncu 

bodo upravljalci strojev lahko izvajali vsa vzdrževalna dela, ki spadajo v kategorijo tipa 1. 

Seveda pa obstajajo vzdrževalni posegi, ki jih morajo opravljati vzdrževalci, ti so tipa 2. 

Ob vsem tem pa moramo obdržati pregled nad tem, katere naloge kdo opravlja, dokler se 

situacija še spreminja. Na nek določen čas, recimo vsak ponedeljek zjutraj, prevzamejo 

upravljalci strojev svoje zadolžitve. Zagotoviti moramo, da nimajo na razpolago samo 

kontrolnih listov in postopka, ampak morajo imeti tudi potrebno orodje in material. Na koncu 

morajo podati tudi poročilo o končanih opravljenih nalogah. Zmeraj pa imamo še kontrolo, 

nad opravljenimi nalogami, to so vzdrževalci, ki bodo opazili,  ali so vzdrževalna dela dobro 

opravljena ali ne.  

Pomembno je  tudi, določiti čas, v katerem naj bodo ta dela preventivnega vzdrževanja 

opravljena. Oceniti moramo potreben čas in ustaviti stroje za to časovno obdobje. Vodji 

proizvodnje to ne bo všeč, to pa zaradi tega, ker bodo stroji v dobrem obratovalnem stanju in 

bi lahko nemoteno delali. Razlog, zakaj so stroji v tako dobrem stanju, je prav v tem, da se 

redno izvaja preventivno vzdrževanje. 

Če smo načrtovali natančno in točno, je za preventivno vzdrževanje dnevno potrebno samo 

nekaj minut. Proizvodnja pa pridobi veliko z dodatnimi obratovalnimi časi, katere bi porabili 

za večja in resnejša popravila. Ta način vzdrževanja je zelo dober, ampak morata biti najprej o 

tem prepričana proizvodnji manager ter vodja proizvodnje! 
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Drugi del CPV-PM so aktivnosti tipa dva, ki jih opravljajo izkušeni vzdrževalci s profesionalnim 

orodjem.  

 

Namestitev CPV-AM (Samostojno vzdrževanje) 

Če smo šli po vrstnem redu EM-PM, potem bo za skupine CPV-AM sledil čisto samoumevno.  

Pri CPV-AM prihaja do določenega prekrivanja s PM. Ampak Pri AM obstajajo posebne 

aktivnosti, ki se izvajajo smo pri avtonomnem vzdrževanju, kot je na primer čiščenje delovne 

opreme in s tem povezane aktivnosti. Ta metoda zahteva več discipline in se osredotoča  bolj 

na čistočo, disciplino, organizacijo in normiranje. To je lahko del odpora in težav na katerega 

podjetja, ki niso japonska, pri CPV-namestitvi naletijo. 

Če se vaše skupine ukvarjajo z drugimi TPEMR –komponentami (EM in PM), potem naj bi 

njihova motivacija zadostovala za namestitev CPV-AM. V pilotni namestitvi moramo z  eno ali 

več skupinami  že na začetku začeti z namestitvijo CPV-AM, to pa zato, da preizkusimo 

izvedljivost te metode v našem podjetju. Za večji uspeh lahko skupine med sabo tudi 

tekmujejo. 

Slika 3.4.9 prikazuje formular, ki nam lahko služi kot vodič za začetno čiščenje izbrane delovne 

opreme. Skupine, ki jih sestavljajo upravljavci strojev in vzdrževalci, začnejo s čiščenjem. 

Aktivnosti morajo biti izbrane, čas mora biti načrtovan in na razpolago mora biti potrebno 

orodje. Najbolj pomembno je načrtovanje za tiste stroje, ki bodo iz proizvodnje izvzeti za daljši 

čas. 

Po začetnem čiščenju bomo ugotovili, da obstaja na stroju še veliko stvari, kot so skrita 

mazalna mesta, za katera nihče ni vedel, razrahljane povezave, vijaki ali kabelski priključki. Na 

ta način se bodo upravljalci stroja veliko naučili. Ker pa imajo nekateri stroji zelo veliko 

problemov ali majhnih defektov, moramo razviti nekakšno metodo, da jih bomo lahko naprej 

popisali in razvrstili.  

Na tem mestu lahko razdelimo delo v dve skupini, aktivnosti tipa 1, katere lahko izvajajo 

upravljalci strojev ter dela tipa 2, katere lahko izvajajo samo izobraženi vzdrževalci. Nekatere 

naloge lahko zelo dobro naredi skupina, ki je sestavljena iz upravljalcev strojev ter 

vzdrževalcev, ker so stroji med popravilom zaustavljeni. Za načrtovanje popravil 
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pomanjkljivosti, ki smo jih opazil med začetnim čiščenjem, moramo uporabiti formular, kot je 

prikazan na Sliki 3.4.10.  
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Slika 3.4.9: Diagram poteka za začetno čiščenje[1]
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Slika 3.4.10: Diagram poteka po začetnem čiščenju[1] 
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Ko bodo upravljalci strojev delali na čistih strojih in delovnem mestu, bodo spodbujeni, da 

takšno delovno mesto tudi obdržijo čisto. Do sedaj bi že določili postopke čiščenja in mazanja, 

ki se izvajajo s strani upravljalcev strojev. Na tej točki pride do prekrivanja s CPV-PM. Te naloge 

morajo biti integrirane v seznam opravil pri PM-sistemu (preventivno vzdrževanje). Za 

opravljanje teh nalog je prav tako potrebno izobraževanje kot pri PM.  

Naslednji logični korak je, da upravljalci strojev redno nadzirajo in preverjajo stroje, če se je 

pojavila obraba ali kakšni drugi problemi. Tipična mesta za kontrolni pregled so med drugimi: 

nivo olja, manometri, delovanje gibajočih se delov kot na primer ročice in stikala, hidravlični 

oziroma pnevmatski priključki, vijačne zveze, obraba komponent, stanje zaščitnih delov kot na 

primer zaščitna mreža in tako dalje.  

Za veliko teh opravil je potrebno predhodno izobraževanje. Zato moramo določiti tista 

opravila, za katera je to potrebno in izobraževanje tudi izpeljati. Velikokrat skupine same 

izdelajo načrt za izobraževanje zaposlenih, izobraževalni material lahko prenesemo še na 

druge skupine, ki še nimajo postavljenega svojega sistema.  Izdelovanje izobraževalnega  

načrta mora voditi CPV-delovna skupina. Pomagati morajo tudi pri časovnem načrtovanju in 

izvajanju izobraževanja, posebej če potrebujemo pomoč od zunaj. Kot zunanja pomoč so lahko 

vzdrževalci v mirovanju. 

Odvisno od tega, kako se bodo upravljalci strojev poglabljali v preventivni  pregled, lahko 

izobraževanje traja več časa. Ampak to je dobra investicija, ker ta način dela vodi do brezhibnih 

strojev, ki delujejo z veliko učinkovitostjo. 

Pred pričetkom izvajanja del vzamemo kontrolni list, kot je prikazan na 3.4.11 da bomo lahko 

nadzorovali izvajanje nalog. Obseg tega kontrolnega lista se bo z napredovanjem CPV-AM 

večal. Paziti pa moramo, da imajo upravljalci strojev ustrezno kvalifikacijo. Na stroju lahko 

izvajajo dela samo tisti zaposleni, ki imajo za to delo ustrezno kvalifikacijo. Ta kvalifikacija je 

zapisana na kontrolnem listu. Upravljalci strojev lahko prevzamejo manjša popravila, ki bi 

drugače povzročila daljše zaustavitve strojev. Z upravljalci strojev ter vzdrževalci moramo 

sestaviti seznam takšnih možnosti. Odločiti se moramo, katera opravila bi prenesli na 

upravljalce, te predloge pa potem posredujemo CPV-oddelčnemu odboru. Izobraževanje, 

potrdila ter prenos nalog morajo biti načrtovani in izvedeni.   
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Slika 3.4.11: List za pregled strojev[1] 
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Samostojno vzdrževanje ponuja veliko možnosti, da v vzdrževanje vključimo upravljalce 

strojev in s tem prihranimo stroške. To je dolg in težek proces in samo tista podjetja, ki imajo 

motivirane zaposlene ter visokokakovostni CPV-program, so sposobna iz tega izluščiti vse 

prednosti. V pilotni namestitvi moramo začeti s tem programom in pokazati ostalim v podjetju, 

kako se lahko to izvede.  

 

Faza 3 

Celovita namestitev CPV-programa  

Približno tri mesece po začetku pilotne namestitve moramo že imeti prve vtise, kaj je v našem 

okolju mogoče izpeljati. Nimamo še veliko rezultatov, ampak že vemo, kako se naši zaposleni 

odzovejo na določene pristope. Začeli smo s CPV-EM programom, s katerim izboljšujemo 

stroje, zato lahko imamo že odlične rezultate. Potem smo s CPV-AM poskrbeli, da so stroji čisti. 

Ostali del podjetja v območju pilotne namestitve lahko čuti timsko delo in vzburjenost. 

Na začetku moramo še enkrat predelati naš načrt in ga aktualizirati. Načrtovati moramo 

namestitveni načrt za oddelke, v katerih bomo nameščali CPV. Pozorni moramo biti na 

probleme, na katere smo naleteli med pilotno namestitvijo in določiti natančen časovni načrt. 

Metode in načrti, ki jih bomo določili, se ne bodo veliko razlikovali od tistih, ki smo jih določili 

v pilotni namestitvi.  

Ustanoviti moramo CPV-organizacijo za ostali del podjetja. Začeti moramo z oddelčnimi odbori 

in tako ustvariti veliko skupin CATS. Na začetku ne bomo imeli tako veliko skupin, kot bi hoteli, 

ampak s časom jih bo zmeraj več. Bolje imeti malo skupin, ki so pripravljene za delo kot pa 

veliko, ki jim ni do dela.  

Vsem oddelkom v podjetju moramo določiti cilje za njihove stroje. Vsem vodjam oddelkov 

moramo sporočiti, da morajo začeti zahtevati CPV. V tem časovnem obdobju bomo že vedeli, 

na kateri pristop namestitve se bodo naši zaposleni odzvali.  

Objaviti moramo rezultate in razširiti CPV na ostale oddelke v podjetju. Zavedati se moramo, 

da CPV potrebuje veliko časa. V svetu so najbolj uspešna podjetja, ki lahko prikažejo dobre 

CPV rezultate, za to namestitev potrebovale najmanj tri leta.  
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Izobraževanje 

Ključno za uspeh naše CPV-namestitve je izobraževanje upravljalcev strojev. To je tisti del 

namestitve, ki potrebuje največ časa. Vodilno vlogo morajo na tem področju imeti CPV-

manager in delovne skupine. Delovne skupine morajo pridobiti izobraževalni material ter 

načrtovati izobraževalne ure. CPV-delovnim skupinah pri tem pomagajo oddelki vzdrževanja 

in izobraževanja. Obstajajo pa tudi podjetja, ki se ukvarjajo samo z izobraževanjem zaposlenih 

in ponujajo razne seminarje. 

Večji del izobraževalnega programa pa razvijejo CPV-delovne skupine ter vzdrževanje  interno. 

Ta program pa mora vsebovati naslednje točke: 

 metode, 

 postopke dela, 

 orodje,  

 material, 

 varnost,  

 skice, 

 slike. 

Obstajata dve vrsti izobraževanja: v učilnici ter na delovnem prostoru. Učilnica se uporablja za 

bolj teoretične stvari. Praktično izobraževanje se pa izvaja na delovnem mestu. Katera 

kombinacija je za nas ustrezna in poda najboljše rezultate, pa moramo ugotoviti sami. O 

potrebnosti certificiranja pri doseganju različnih stopen šolanja, smo že govorili. 

 

Management vzdrževanja  

K naši celotni namestitvi bo predvideno tudi izboljšanje managementa vzdrževanja. Pred CPV-

namestitvijo je bilo naše vzdrževanje zaposleno z aktivnostmi, ki niso načrtovani vnaprej. 

Ampak sedaj, ko je manj izpadov ter rednega kontrolnega vzdrževanja, je delo vzdrževalcev 

sestavljeno iz bolj pomembnih nalog vzdrževanja, kot so večja popravila, izboljšave in tako 

dalje. To so vse aktivnosti, ki morajo biti načrtovane in terminsko določene. Zato moramo, če 

še tega nimamo, ustvariti delovno mesto za načrtovanje teh aktivnosti.  
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Poročila o napredku 

CPV mora biti datotečno varovan sistem. Obstaja veliko različnih spremenljivk, katere 

praviloma  razvijejo in protokolirajo CPV-managerji. 

K tem spremenljivkam spadajo: 

 Napredek v vsakem oddelku, primerjava z načrtom 

 Število delovnih skupin in odstotek sodelujočih zaposlenih 

 Število izobraževalnih ur, povprečne ure na osebo 

 Trenutna stopnja kvalifikacije v skupinah in oddelkih 

 Število izpadov v vsakem oddelku  

 Obdobje mirovanja strojev v urah v oddelkih 

 Trenutni TEEP, OEE in NEE za vsak stroj in oddelek 

 Trenutni stroški CPV-programa 

 Trenutni ROI(stopnja povrnitve investicije) 

 Izboljšanje produktivnosti, ki ni vključena v skupni prihranek 

 Doseženo povečanje zmogljivosti 

 Ostali rezultati, ki jih lahko pripišemo managementu vzdrževanja kot je MTBF 

(povprečni čas med odpovedmi), preventivno vzdrževanje 

 Ostali od managementa zahtevani faktorji 

 

Priznanje, okrepitev, proslavljanje   

Uspešna CPV-namestitev je odvisna od motivacije vseh, ki so vključeni v ta program. Ker pa 

gre pri CPV za dolgotrajni program, je pomembno, da ohranjamo in nadgrajujemo dobro  

motivacijo, pozitiven odnos in delovno klimo v podjetju ter jo na koncu vključimo v strukturo 

podjetja. 

Obstajajo dobre, ampak premalokrat uporabljene metode za doseganje tega. Priznavanje in 

pozitivne okrepitve bi morale biti od CPV-managementa poznane in sistematično vključene v 

delo, da s tem povečajo motivacijo in pozitiven odnos. 
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Za vsako skupino posebej moramo razviti točno določene cilje, kot so: 

 Obseg izobraževanja (na primer 50 ur na leto) ali kvalifikacije, ki jih morajo doseči 

 Število dokončanih nalog 

 Število končanih projektov  

 MTBF (Povprečni čas med odpovedma)  

 Doseči določeno stopnjo OEE 

Doseganje ciljev mora biti tudi nagrajeno, za to obstaja veliko možnosti, večina od teh nas 

skoraj nič ne stane. K temu spadajo: brošure s slikami, predajanje priznanj ali pokalov 

skupinam katere dosežejo cilje, povabilo skupine na skupno večerjo z vodilnimi v podjetju, 

predaja daril. Pismo od  direktorja polno pohval bo skupine motiviralo še za nadaljnjo dobro 

delo. 

Pri tem moramo vedeti, da nas besede s katerimi pohvalimo zaposlene ne stanejo nič, imajo 

pa zelo velik vpliv na zaposlene.  

Doseganje določene stopnje OEE na stroju lahko prikažemo na način kot to storijo na 

olimpijskih igrah. Podelimo lahko medalje strojem, ki dosegajo določeno OEE stopnjo. Te 

medalje so nalepke, ki jih nalepimo na stroj zraven imena upravljalca troja. Seveda pa lahko 

naredimo še duplikate katere si sodelujoč v skupini lahko nalepijo na njihove izkaznice. V čem 

je tu spodbuda razen v priznavanju? Upravljalci strojev kateri imajo zlato medaljo se bodo 

trudili to zlato obdržati, medtem ko se bodo drugi trudili to zlato pridobiti. Nastala bo klima 

katera bo imela prividih zdrave tekmovalnosti, katera pripomore k okrepitvi ponosa in ta 

ponos je zelo pomemben za uspešno namestitev CPV-programa[1].  
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4. POVEZAVA CPV S SODOBNIMI LEAN POSTOPKI 

4.1. Kaj je LEAN ali vitka proizvodnja? 

Lean production ali Lean manufacturing je proizvodnja praksa, ki stalno teži k odpravljanju 

vseh potrat ali izgub v proizvodnem procesu. Slovenski izraz za Lean production je vitka 

proizvodnja[6]. 

Vitka proizvodnja ni metoda, temveč strateška usmeritev ali proces nenehnega izboljševanja, 

s ciljem odstraniti vse elemente ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Iz vidika 

kupca, ki kupi proizvod ali storitev, so v dodani vrednosti zajeti le elementi kot so materiali, 

aktivnosti, ki jih je pripravljen plačati. Zato je načelo principa »lean« ustvariti več vrednosti z 

manj dela[6]. 

Lean je strateška usmeritev, ki ni več zgolj del proizvodnje, ampak se uveljavlja povsod. Najprej 

se je začela uveljavljati v industriji, potem so začeli lean uporabljati svetovno znana podjetja 

kot so: IKEA, LIDL, HOFER, Ryanair, Boing, tem podjetjem pa sledi še večina podjetji katera so 

v svetovnem trgu zelo uspešna[6]. 

Pojem LEAN se je prvič pojavil leta 1988, ko je John Krafcik v reviji «Solan Management 

Review« objavil članek »Triumph oh the Lean Production System« kar pomeni Zmagoslavje 

sistema vitke proizvodnje. Seveda pa to ne pomeni, da so prakso LEAN začeli uporabljati šele 

takrat, ampak je ta praksa že obstajala vrsto let prej, v obliki različnih pristopov ali metod : 

CPV-Total productive Mainteance, 5S, KAIZEN, Just in Time… Iz tega vidimo, da je LEAN samo 

strategija kjer se vse te metode in pristopi povezujejo. Cilj teh metod pa je odpraviti vse izgube, 

ki so prisotne povsod v proizvodnji[6]. 
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Slika 4.1.1: Ponazoritev sistema proizvodnje po načelih LEAN[6] 

 

4.2. CPV in sodobni LEAN postopki 

Vitka proizvodnja ali LEAN Manufacturing je sestavljena iz skupka metod in tehnik, med katere 

spada tudi CPV. Značilnost vitke proizvodnje je neprekinjeno delovanje vseh udeležencev 

delovnega procesa v smeri stalnih izboljšav[7] . 

Ker je vitka proizvodnja skupek več metod in tehnik, lahko ugodi tudi več zahtevam: 

 Čim krajši pretočni časi in proizvodni material. 

 Hkratne  čim manjše zaloge. 

 Čim večja prilagodljivost zahtevam kupcev. 

 Kakovostni izdelki brez napak. [7] 

Gradniki vitke proizvodnje med katerimi je tudi CPV, ki se ne nanašajo samo na načrtovanje in 

vodenje proizvodnje, so prikazani na sliki 4.2.1. 
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Slika 4.2.1:Gradniki vitke proizvodnje[7]    

 

5S- je metoda nenehnih izboljšav, sestavljena iz naslednjih korakov: 

 Simplify-odstraniti in poenostaviti vse, kar ne dodaja dodatne vrednosti. 

 Scrub-čistiti in vzdrževati red in čistočo na vseh področjih. 

 Straighten-urejati organizacijo in označevanje. 

 Stabilize-stabilizirati proizvodnji proces, pripravo in vzdrževanje . 

 Sustain-vztrajati, stalno težiti k izvajanju 5s metode. 

Zakaj 5S- ko se pojavi problem moramo s to metodo analizirati ta problem in ga rešiti ter se 

vprašati zakaj je do tega problema prišlo. 

Skupine za stalne izboljšave- so izobražen, usposobljen in odgovoren kader, ki deluje na 

področju zaznavanja zastojev v proizvodnji. Njihovo delo je sestavljeno iz opazovanja operacij 

v delovnem procesu, ugotavljanje časov po delovnih mestih in izvajalcih ter primerjava le teh 

z idealnim taktom proizvodnje. 

Q orodja- so orodja, ki v procesu nenehnih izboljšav težijo k nazornemu prikazu vsebine 

procesa udeležencem le tega. Samo razumevanje procesa temelji na prikazih poenostavljenih 

grafičnih tehnik. To so razni diagrami poteka, procesni diagrami, histogrami in tako dalje. 

Poka-Yoke- Prevedeno pomeni otročje lahko in je metoda, ki prepričuje, da bi komponente 

slabe kakovosti vstopile v proizvodni proces. Ta pristop temelji na odstranjevanju vzrokov za 

nastanek napak. 
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7W-to je stalno izboljševanje procesa, ukvarja se z ugotavljanjem in odstranjevanjem 

nepotrebnega dela ter odvečnega neproduktivnega časa v celotni logistični verigi. Ti 7-w-ji so 

elementi, ki prinašajo le stroške in nobene dodane vrednosti: 

 Waste of overproduction- prevelika proizvodnja 

 Waste of inventory- odvečne zaloge 

 Waste of waiting- odvečno čakanje 

 Waste of motion- odvečni gibi 

 Waste of transportion- odvečni transport 

 Waste of making defective parts- odveči izmet 

 Waste of procesing- odvečne obdelave. 

CPV ali CPV- to je metoda vzdrževanja, ki zahteva sodelovanje vseh udeležencev proizvodnega 

procesa tako vzdrževalcev kot upravljalcev strojev. To pomeni, da je vsak upravljalec stroja 

odgovoren za svoj stroj in opravlja redne kontrolne preglede. Vzdrževalci pa imajo tako več 

časa za bolj pomembna opravila. 

SMED- »single Minute Exchange of Die« to je metoda hitre menjave orodja. Ta metoda ne 

vključuje zamenjave in nastavitve orodja v ceno izdelka, zato mora biti zamenjava opravljena 

čim prej.  

Uravnoteženost procesa- zmogljivosti delavcev bodo maksimalno izkoriščene, če bo čas 

njihovega dela podrejen taktu proizvodnje. Hitrost proizvodnih linij definiramo s taktom, ki je 

količnik med razpoložljivim delovnim časom in  dnevno zahtevano količino izdelkov. 

Proizvodne celice- če so stroji razporejeni v celice se vmesne zaloge zmanjšajo, uravnoteži se 

proces, imamo krajše transportne poti ter bol prijazno delovno okolje. 

Pretok posameznih obdelovancev- »One Pice Flow« pri tem sistemu se v okolici 

obdelovalnega stroja nahaja samo en obdelovanec. Tak sistem pripomore k zmanjšanju 

medfaznih zalog ter takojšne odzive na napake. 

Kanban- to je sistem oskrbe delovnih mest z materialom po principu vlečenja. Tako se lahko 

proizvaja samo potrebna količina kosov ob zahtevanem času [8][7]. 
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Kot vidimo je CPV sestavni del vitke proizvodnje, zato se z ostalimi novejšimi LEAN postopki 

povezuje, in je del celote, ki predstavlja vitko proizvodnjo. CPV se v tej celoti nanaša na bolj 

kvalitetno vzdrževanje strojev in delovne opreme ter s tem znižuje stroške. Medtem ko se 

drugi postopki ukvarjajo z drugimi problemi v proizvodnji.  
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5. SKLEP 

Vzdrževanje je za dobro stanje delovne opreme zelo pomembno, zato je dobro imeti 

vzpostavljen celovit sistem vzdrževanja.  Celovito produktivno vzdrževanje to tudi je. 

Pomembno je, da so podjetja seznanjena s CPV-programom in, da vedo kako se CPV progam 

namesti in uporablja. V diplomski nalogi sem opisal postopek namestitve CPV programa. 

Postopek je zasnovan tako, da uporabnika seznani z organizacijo projekta in izpeljavo.  

V okviru te diplomske naloge je zbrano gradivo, ki lahko v manjšem ali srednje velikem 

podjetju služi kot osnova za uvajanje CPV metodologije. Gradivo je narejeno tako, da vodi 

uporabnika skozi posamezne korake namestitve. Predstavitev je nastala z namenom, da se v 

čim več podjetjih začne uporabljati CPV, ki je eden glavnih sodobnih vzdrževalnih sistemov v 

proizvodnji. Zagotavlja izjemne dosežke in višjo raven znanja vsem vpletenim v proizvodnem 

procesu. 

Podjetja, ki se odločijo za CPV-program, se morajo zavedati vseh ovir na poti do uspeha. Ne 

smejo prehitro obupati, četudi se jim bo med namestitvijo morda zdelo, da tega niso sposobni 

speljati. Ampak treba je vztrajati, ker so podjetja katerim je uspelo namestiti CPV danes zelo 

uspešna in imajo urejene delovne razmere.  

Kot sem napisal v diplomski nalogi, je CPV le del LEAN proizvodnje. Treba je za uspešno 

proizvodno začeti še druge LEAN postopke za odpravo izgub proizvodnje.  

Če bodo podjetja upoštevala te smernice za namestitev CPV programa, bodo sposobna v 

današnjem svetu konkurirati podjetjem katera ne uporabljajo CPV-programa. Pomembno je, 

da se tega lotijo premišljeno in načrtovano.     
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